Toelichting afgeven toelaatbaarheidsverklaring sbo
Deze handreiking is opgesteld voor samenwerkingsverbanden en scholen en is bedoeld ter
ondersteuning van het proces van afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) voor scholen voor
speciaal basisonderwijs.
Aanvragende scholen toelaatbaarheidsverklaring sbo
Door wie wordt een toelaatbaarheidsverklaring sbo aangevraagd en bij welk samenwerkingsverband
vindt de aanvraag plaats?
1. De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring is afkomstig van een bestuur van een school
voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal
onderwijs, gelegen binnen het samenwerkingsverband, waar de leerling is aangemeld of
ingeschreven en vindt dan plaats bij dat samenwerkingsverband.
2. De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring is afkomstig van een bestuur van een school
voor speciaal basisonderwijs voor een leerling afkomstig van een vestiging van een basisschool
gelegen buiten het samenwerkingsverband waartoe de sbo behoort. Deze tweede aanvraag voor
een toelaatbaarheidsverklaring vindt plaats bij het samenwerkingsverband waartoe de sbo
behoort.
Inspanningsverplichting basisschool
De aanvragende basisschool heeft onderbouwd waarom de leerling niet op de eigen school kan
worden ingeschreven binnen de basisondersteuning en ook niet met extra ondersteuning.
Inhoudelijke voorbereiding dossier
a. De aanvraag is inhoudelijk voorbereid en voorzien van een advies door of namens de school.
b. Bij de advisering van de aanvraag zijn een orthopedagoog of een psycholoog en tenminste een 2e
deskundige conform artikel 34.8 van het Besluit Bekostiging WPO betrokken geweest.
c. De aanvraag is voorzien van een dag- en handtekening van zowel de directeur van de school als
de geraadpleegde deskundige(n).
Gevolgde route en fasering
Het samenwerkingsverband neemt een besluit over het afgeven van een tlv op basis van:
a. de afspraken die in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband zijn vastgelegd;
b. het feit dat het samenwerkingsverband geen mogelijkheden ziet de leerling de noodzakelijke
ondersteuning te geven op een andere school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband;
c. het feit dat het samenwerkingsverband van mening is dat het speciaal basisonderwijs de meest
passende leeromgeving is voor de leerling;
Kennisgeving van de tlv
Een bericht over het besluit over de aanvraag voor de tlv wordt toegestuurd aan in ieder geval de
aanvrager, de ouders en de school waar de leerling wordt ingeschreven. Indien de leerling afkomstig
is van een basisschool gelegen buiten het samenwerkingsverband (als bedoeld onder punt 2 van
aanvragende scholen toelaatbaarheidsverklaring sbo), wordt ook een bericht gestuurd over het besluit
van de aanvraag naar het samenwerkingsverband waarin de vestiging van de basisschool staat in
verband met de overdrachtsverplichting. In het bericht over het besluit wordt aangegeven dat en waar
bezwaar kan worden aangetekend tegen het besluit van het samenwerkingsverband.
Bij de inschrijving zorgt de school voor speciaal basisonderwijs voor opname van alleen de
leerlinggegevens in BRON (dus zonder de overige tlv gegevens). DUO levert informatie aan de
samenwerkingsverbanden over het aantal ingeschreven leerlingen in het speciaal basisonderwijs door
middel van de zogenoemde Kijkglazen.
De tlv en het advies van de deskundigen wordt beheerd en gearchiveerd door het
samenwerkingsverband voor een periode van 3 jaren, gerekend vanaf het einde van de geldigheid
van de tlv.
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Overdrachtsverplichtingen
Overdrachtsverplichtingen voortvloeiend uit de inschrijving op de school voor SBO op basis van de
peildatum 1 februari T worden uitgevoerd door het samenwerkingsverband.
Grensverkeerleerling
Een leerling van een basisschool P die een toelaatbaarheidsverklaring sbo van
samenwerkingsverband A heeft verkregen kan vervolgens aangemeld worden bij een sbo Q in
samenwerkingsverband B. In zo’n geval moet samenwerkingsverband B ook een
toelaatbaarheidsverklaring sbo afgeven alvorens de leerling ingeschreven kan worden bij sbo Q.
Samenwerkingsverband B kan daarbij uiteraard gebruik maken van het gegeven dat er al een
toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. Wordt door samenwerkingsverband B een
toelaatbaarheidsverklaring sbo afgegeven en wordt de leerling ingeschreven bij sbo Q, dan vindt
overdracht van de bekostiging plaats op basis van artikel 125 WPO voor het daaropvolgende
schooljaar en moet samenwerkingsverband A, dat de eerste toelaatbaarheidsverklaring heeft
verstrekt, de bekostiging overdragen.
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